
Jes, mi estas en favoro de

la abortas, sekura por ĉiuj.

Kontraŭdiri la plej citita aserto siatempe:
"Neniu estas por-aborto, sed en favoro de leĝigo."
Mi ne estas por legalizo. Estante anarkiisto kaj ne
reconher la Ŝtato, kiel petante legalizo por organo
ke ne rekonas kiel legitima? Ŝtato kaj liaj leĝoj
rekoni tio afero ne funkcias, ĉiuj homoj mokas je iu
nivelo, rasismo estas krimo kaj homoj devas fari
sendistinge, do .. . Ĉu ĝi peti la benojn de patraĉjon
Ŝtaton estas la reale bezona? Mi ne pensas
tiamaniere … Mi komprenas ke vivi, plene
devigitaj, ene tiu opresivo sistemo kaj ni estas
postulita por sekvi ĉi tiujn leĝojn, eble legalizo
reduktus almenaŭ la kriminala persekutado de
virinoj, sed ne solvas siaj morala kaj fizika

persekutado kaj juĝo.
Virinoj kiuj spertas abortos spontaneaj aŭ

kolerigxas, estas traktitaj en hospitaloj kiel
monstrinoj, kiel murdistinoj, la personoj juĝas ŝin,
oni fingromontras ŝin, oni kritikas kaj masakras,
tiu konscio pri kio estas malbone kaj peko estas
disvastigis de frua aĝo kondamni ŝin se tio okazi.
Legalizo ŝanĝos tion? Mi dubas.

Kiam diskuti la temon de virinoj, la unua
aserto kiu okazas kun la plimulto de ili estas kiu
diras "Mi neniam farus, sed ne recrimimo kaj
kredas ke oni devus laŭleĝigi" kaj aliaj alvenas al
absurdon de diri »Mi ne farus ĉi barbaraĵo, sed mi
estas en favoro de leĝigo" kiam hipokrita kaj izolita
estas tiuj virinoj de la fratinoj kiuj abortis? Kio
reala empatio kaj ina fratineco estas tio? Do mi
distancas kaj diferencas de la "krimulino ke faris
barbaraĵo sed mi diras por resti beleta ke mi estas
proksima ilin kaj mi akceptas ilin"? Legalizo ne
ŝanĝos tion.

Virinoj montrante siajn gravedecojn deklari por
aŭ kontraŭ abortigo, ilia belaj ventroj iras rekte kiel
pugnobato en la stomako de virinoj kiuj abortis
"rigardu, mi amas mian filon, vi ne", "mi povas
gestate, vi ne", " Mi estas supera al vi ĉar mi prenos

miajn agojn kaj vi ne povas, vi estas
kovarda ino ". Do vi amas la venonta, tio
estas seriozaj? Kie estas ina fratineco?
Legalizo ne ŝanĝas tion.

Kiam ili komencis interveni en tiu
procezo feminimo?

"En la dekoka jarcento, kun sciencaj
malkovroj kaj medicina scio kaj la aserto de
naciaj statoj kun la Franca Revolucio, la
virino komencas perdi la konon de la korpo
scion kaj speciale de konoj rilataj al
reproduktado. Konsekvence la vidpunktoj
en gravedeco, akuŝo kaj abortigo ankaŭ
ŝanĝos. La feto estas konsiderata kiel
aŭtonoma ento, kiu havas sekvojn por
ambaŭ la interkonsiliĝojn de la Eklezio kaj
por la stato. La sciencaj atingoj de la
deksepa kaj dekoka jarcento influos la
demografio kaj la ŝtata politiko pri la rolo
de virinoj kaj ilia graveco por la reprodukto
de estontaj civitanoj. La rolo de la tradicia
naskiĝo akompanantoj ankaŭ ŝanĝiĝis kaj
tiuj fariĝis la propeka kapro de la granda
nombro da patrinaj mortkvantoj.



Akuŝistinoj nun ricevi entrenamiento de la kuracistoj kaj ilia kampo de ago estas limigita. Dum ĝi
disvolvis ĉi procezo igas danĝeraj al sano praktikoj (de akuŝo kaj la abortas) kiam plenumataj de
virinoj sin aŭ per ne-kvalifikitaj naskiĝo helpistoj, pliigante la risko por la patrina vivo, krom
establi punoj al la praktiko de aborto. Dum la deknaŭa jarcento kaj en la dudeka jarcento, la ŝtata
protektos la nenaskitan kaj elstreki abortas. La malpliigo de la numero de naskiĝoj en la frua
dudeka jarcento postulas statojn decidado pri abortigo. La unua leĝaro sur aborto aperas sisteme
en la dudeka jarcento, kun la difino kaj punoj por tia krimo. Leviĝu en tiu periodo homoj trejnitaj
por realigi la abortas, kvankam la kontraŭleĝa praktiko, pli sekure de sano vidpunkto, sed tio ne
forigas la riskon de penaloj. "(Historio de aborto - Giulia Galeotti).

Mi ĵus ankoraŭ havis la parolado Avantaĝo legalizo. Nun mi faras proksima ŝtupo.
La konscienco kaj ŝanĝon de opinioj, plua klarigo de la popolo, ne la altrudo de dogmoj kaj

kredoj de aliaj homoj, respekto, amo, solidareco kaj frateco, ŝanĝos tion, ne la stato kaj liaj leĝoj.
Kaj eĉ por tiuj, kiuj kredas je ĉi tiu institucio, de neniu uzo establi ordojn se socio ne ŝanĝas.

Seksa eduko por malhelpi. Kontraŭkoncipaj metodoj por ne resti graveda kaj sekura abortigo
por ne morti.

Virseksulismo kiel

kaŭzon de malsanoj

Antaŭjuĝo dissiminado de virseksulismo
inter personoj viroj tuŝas ilia sano, almenaŭ en
Brazilo kaj prenas por miloj da tiuj personoj
masklon tre seriozaj malsanoj kiel malsamaj
tipoj de kancero, STDs (kiel sifiliso, aidoso aŭ
AIDOSO en la portugala lingvo, ktp) kaj aliaj
aĵoj .

Kie estas la problemo?
Homoj Viroj estas "kreita" (se ili kreita,

povas esti deconstruidas en ĝia opresivo kaj
esploristo aspektoj) ekde infanojn kiel "fortaj",
"altruduloj", "konkurencivuloj" en stimulo
procezoj / respondo / plifortigo por supozitan
"aserto de sia vireco / virsekismo" (pardono min
ĉar mi uzas tro citiloj, sed mi uzas por reliefigi
punktojn kiuj aspektas natura sed ne estas). Ĉi
tio kreas kondiĉo ke la persono diras virseksulo
estas "forta preskaŭ nebridebla" kaj eviti ion, kio

povus minaci lian vireca stato, inkludante en multaj kazoj ne faras periodajn vizitojn al medicina
prizorgo aŭ rutino projekcio, kaŭzante longtempa damaĝoj eviteblaj kaj eviteblaj se identigitaj en
tempo kun la necesaj ekzamenoj de via sano. Ankoraŭ la masklisma konduto kaŭzas malsanoj en
aliaj personoj.

Ekzistas apenaŭ iu apogo grupoj por personoj viroj, estas granda rezisto de sano profesiaj
homoj kiel de la proprajn virojn serĉi kaj subteni promocio kaj preventa sano programoj. Indikiloj
montri ke viraj homoj havas pli malaltan vivdaŭron ol la ino personojn; mortoj pro malsanoj estas
sube apenaŭ de la perfortaj mortoj (multaj akcidentoj aŭ uzo de armiloj), multaj kiu povus esti
evitita aŭ mildigitaj se estis diagnozitaj en ĝiaj fruaj stadioj.

De tie la graveco de vira homo venas kune kaj diskuti iliajn sano malkaŝe sen kulturaj limigoj
kiuj kondukas al morto, kune serĉi profesian sano homoj la informojn kaj preventaj agadoj kiuj
kontribuas al plena sano energio kaj vivopoveco.



Voĉdonu estas la morto de libera socia
partopreno

La voĉdona procezo estas sistema murdo de politikaj rajtoj de individuoj kaj de la socio,
precipe la premata kaj ekspluatata popolo, kiu ne estas organizitaj em klientistajn grupojn, kio
estas la kutima maniero por implikiĝo en korupta brazila politiko.

Homoj balotado, rezignas sian privilegiojn kaj civitanoj homoj simple iginta spektantoj de
homoj elektitaj homoj kaj iliaj subtenantoj grupoj, kiuj havas neniun devontigon al la tuta socio sed
nur al liaj interesoj. Tiuj interesoj estas donitaj en spicita kongreso, fermis pordojn kaj malluma
alkovoj kie administri kaj fek reguloj por ĉiu socio sendepende de la trafoj de tiaj akuzoj.

Por homoj, kiuj ankoraŭ havas ajnan dubon pri tio, pripensi sur sintenoj antaŭ kaj post la
partio kaj la persono kandidato kiu ricevis la plej voĉdonoj kaj iĝis la administra persono
prezidento de Brazilo. Metu institucian maldekstran, reformisto kaj aŭtoritata, la kampanjo uzis
ĉiujn publikeco strategioj por montri kiel la solvo de la lando sen la necesaj mezuroj kvankam
antieleitorais okaze postuloj; afero ke la kontraŭaj kandidaton persono faris, kaŭzante frenesí kaj
histerio en serio en miloj da aktivuloj "kritika kaj konscia."

Kio postaj faktoj en malpli ol monato, montris ke la tuta kampanjo estis granda ludo, farso,
farso, mensogo kaj nepopularaj mezuroj kiuj estis neita esti aplikita, kaŭzante granda surprizo la
konservativa opozicio kaj lasante perpleksa ĉiuj tiuj "kritika kaj konscia" kiu prononcis la
paroladon "malplej malbona", "ne-tiom kandidaton!" kaj farante "kritika / utila voĉdono".

Kiel populara dirante Pimp kaj diras "fek unufoje merdo, ne reen al la azeno" kaj diras "Vi
kiuj voĉdonis maltrankviliga maniero" . . . ekzistas multaj homoj mortas de pento, sed bedaŭrinde,
pento ne mortigas, ĝi erodas la animo plendas, sed ne mortigas!

Nu .. . se multaj homoj "kritika kaj konscia" ne volas resti sur la glavon de Damocles en la
proksimaj elektoj, la organizo kaj konstruo de disrompiĝo de proponataj politikoj, alternativaj,
rekta federisma kaj anarkiisto naturo estas nun, kie li vivas, kie vivi kaj kie vi laboras. Estas
tempo disvastigi la fino de reprezentanto politiko kaj alporti rektan politikan praktikon kun nia
tuta tago kaj ne malproksima estonteco, prokrastante ilian respondecon interferir en la kurso de
socia vivo nun. Ni ripetas, ke anarkiista praktiko estas nun kaj eterne kaj ne ekzistas reprezento
kiun fari. Forirantajn partioj, de la konvinka kaj aŭtoritata proponojn ni volas konservi siajn
sklavojn homoj (ĉu de maldekstre, ĉu dekstra).

Tiu estas la konstruo de leĝa politika forto kiu povas kontraŭstari la leĝa politika forto kiu
turmentas nin per iliaj postenoj kaj punoj kiuj montras, ke demokratio en Brazilo estas semantika
ŝanĝo perforto de potencaj homoj je la alia.

Do ni estas jam en kampanjo, boicotear la enketoj kaj la lukto, subpremataj kaj ekspluatataj
homoj. Ne atendu nun kiu neniam faris ion ajn por vi krom mensogo kaj peti pacienco. Pacienco
eleganta maniero diri, "Iru morti en atendovicoj kaj iluzio programojn .. ."

Foriru el ĉi, nia emancipeco estas nia laboro!



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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